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De Novo, para ler,
virar a página e reler

Escritor e designer Gustavo Piqueira lança mais uma obra inusitada
DIVULGAÇÃO

CARLOTA CAFIERO
DA REDAÇÃO

O escritor e designer Gustavo
Piqueirasurpreende a cada lançamento literário. Espere aí:
literário? Será literatura que
ele faz? O próprio autor responde: “Entendo que o mercado
editorial precise categorizar para orientar o leitor sobre como
se relacionar com determinada
obra, mas eu tenho buscado
fugir das categorias”.
Piqueira é fundador da Casa
Rex, um dos estúdios de design
mais premiados do Brasil, e
autor de 20 títulos, entre os
quais o conjunto narrativo de
jantar Lululux (2015), a ficção
construída por meio de fotos
antigas Lorde Creptum (2015),
a experiência postal urbana
Valfrido?(2016) e a caixa-exposição histórica Oito Viagens ao
Brasil (2017).
Agora, ele lança De Novo (96
págs., R$ 70,00) mais um livro
seu pela Lote 42, de São Paulo.
A publicação é limitada a 500
exemplares numerados e assinados pelo autor, e altera um

O livro vem embalado com plástico bolha, dando a ideia de uma obra em construção, já que o leitor tem várias formas de lê-la

Piqueira alia forma e literatura

das atos corriqueiros da leitura
de uma obra literária, que é o
virar de página. Em vez do conteúdo anterior ficar superado,
ele permanece em parte, provocando uma ressignificação. A
obra ensaia esse formato de

intercalação e dobras de quatro folhas em seis modalidades
expressivas: fotografia, texto,
desenho, colagem, diálogo e
cor/pictogramas.
São seis cadernos que formam o livro, reunidos numa
embalagem de plástico bolha,
sempre insinuando esse objeto
não acabado, em construção,
que Piqueira gosta tanto de explorar. A obra acompanha um
pequeno manual sobre a forma
de ler esse conteúdo, mas o
autor gosta, também, que cada
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leitor faça as suas relações.
A parte escrita ocupa dois
cadernos. Um deles é um diálogo hipotético, escrito em forma
de versos, de um casal (não fica
claro se hétero ou homoafetivo) que se desfez e volta a se
falar, depois de muito tempo. É
um diálogo engraçado, que beira o absurdo.
O segundo, é um texto mais
longo, em prosa, com quatro
personagens: um técnico de time de futebol de várzea, um
corretor de imóveis ultrapassa-

RESENHA

do, um ator canastrão e um
ditador prestes a invadir a
União Soviética.
O texto é distribuído em colunas, sendo que o primeiro personagem ocupa quatro colunas, e o último, oito. Assim, por
causa das dobras do caderno,
que mudam de lugar, as histórias se misturam.
“Gosto de pensar o conteúdo
a partir do formato. Com isso,
busco não me repetir, não virar
uma fórmula, então, o ponto
de partida”, diz o autor, que

chegou a ser finalista do prêmio Jabuti 2016, na categoria
Juvenil. “O problema é que
meus livros não se encaixam
em nenhuma categoria. São e
não são ficção, são texto e imagem, como é o caso de Oito
Viagens ao Brasil (que foi livro e exposição)”, avalia.
Até setembro deste ano, Piqueira lança mais uma obra
heterodoxa e mais ambiciosa
que De Novo – que pode ser
encomendado na Banca Tatuí: https://goo.gl/brseDy.

ALFREDO MONTE BLOG: ARMONTE.WORDPRESS.COM

O livro das singularidades
REPRODUÇÃO

A novidade da montagem teatral é que, desta vez, terá a participação de atores da Ong Tamtam

Out-Door reestreia
no Café Rolidei, hoje
DA REDAÇÃO

Montado no ano passado, para
comemorar os 30 anos do Grupo de Arte Orgone, a peça OutDoor volta a ser apresentada,
hoje, para outra celebração de
três décadas: a da Associação
Projeto Tamtam, de Santos.
Ambos representam as principais frentes nas quais a dupla
Claudia Alonso e Renato Di
Renzo batalha.
A montagem reestreia, hoje,
às 20h, no Café Teatro Rolidei,
e volta a ser apresentada sábado, às 20h30, e domingo, 19
horas. A entrada é gratuita e os
ingressos devem ser retirados
com antecedência, no local da
apresentação, no Centro de
Cultura Patrícia Galvão, na Av.
Pinheiro Machado, 48, Vila
Mathias, no terceiro piso.
Sem uma história linear, a
peça fala dos amores e dores do

ser humano contemporâneo.
Bailarina de formação, Claudia faz a assistência de direção
de Out-Door, que foi escrita e
dirigida por Di Renzo. A parceria duradoura resultou em peças esteticamente belas, sobre
temas com foco na inclusão social – o diretor é reconhecido
pela luta antimanicomial.
A apresentação da peça, hoje, marca o Dia do Orgulho de
Ser Travesti e Transexual. Como toda obra realizada pela
dupla Di Renzo e Claudia é um
vir a ser, Out-Door estreou em
novembro de 2017 e não tem
data para ficar pronta. “Acho
que nunca fica. É sempre um
processo”, disse o diretor, na
ocasião da estreia.
A obra volta diferente, com
participação de alunos da Tamtam, além dos atores do Orgone. “A melhor forma de cele-

brar é com um elenco que
tem também a participação
de alunos em formação dentro da Tamtam. A essência da
obra está ali, mas com a respiração, a história e o conteúdo
deste elenco”, diz Claudia.
A Tamtam atende a jovens
portadores de síndromes e
distúrbios de comportamento, com aulas de dança e teatro. Iniciado na extinta Casa
de Saúde Anchieta, em 1989,
o Projeto Tamtam tem como
objetivo promover saúde
mental, prevenção às doenças, educação, acesso à arte e
à cultura, diversidade e inclusão social.
Ao longo dessa trajetória,
Claudia elenca a dor e a delíciadeser Tamtam: “Dói quando julgam sem saber, quando
dizem que dedicamos muito
das nossas vidas ao projeto,
mas quer delícia maior que
esse amor pulsante que temos todo dia? Quer delícia
maior que ver cidadania, empoderamento, pertencimento, todos os dias acontecendo
a olhos vistos?”.

“Aconteceu de forma tão lenta
que nós não percebemos de
imediato, nem eu, nem ela.
Quando vimos havia esse passa intransponível entre nós. E
foi justamente quando notamos que ele media o tamanho
exato deum passohumano normal, 37 cm, que entendemos
que além de tudo ele era intransponível. É, absolutamente intransponível. Toda vez
que um de nós dois tentava se
aproximar do outro, a fim de
entrelaçar os nossos pés, como
fazíamos antigamente, ou então tentando colar nariz com
nariz, dar-nos um simples beijo, éramos interceptados por
esse passo habitando o espaço
entre nós dois” (trecho de Passo entre nós).
Na física quântica, uma singularidade é a concentração
de energia e massa num ponto
do universo, sugando tudo ao
seu redor.
O conto de Todo mundo quer
ver o morto, de Natália Zuccala, em sua maioria, têm esse
efeito de singularidade. Tem
uma menina que se descasca o
tempo todo e só se alivia na
água salgada (uma possível se-

reia?), temos outra personagem que se desgruda do chão,
outra que sente maresia e bichos marinhos em plena São
Paulo, outra que descobre os
perigos das esquinas...
Mas ela também é singular
em textos mais “tradicionais”,
comono extraordinário“Sperare”, onde as ausências da mãe
pontuamo desenvolvimento da
narradora como mulher: “Levantava eu então sabendo que a
sua ausência seria a primeira
existênciacomaqualmeencontraria. Iniciava a senda diária

na tarefa de esperar bem. Nada
além disso, todo dia, aprendendoa espera-la bem”.
O estilo de Natália Zuccala é
reiterativo e suas frases ficam
martelando nas nossas cabeças: “Da primeira vez que eu
andei de metrô em São Paulo...
não, na verdade não foi exatamente da primeira vez. Na verdade não muita coisa acontece
na primeira vez, eu sei disso
agora que já não sou mais
criança, não muita coisa acontece da primeira vez de nada,
nem de ninguém. As pessoas
dizem ‘da primeira vez’ por
dois motivos: um – as pessoas
não tem uma memória muito
boa (eu tenho); dois – as pessoas acham bonito que as coisas aconteça, assim logo de cara, que muitas coisas incríveis
aconteçam assim logo de cara,
que muitas coisas incríveis
aconteçam na primeira vez você sempre fica meio perdido e
não muita coisa acontece”.
Contrariando a autora, é incrível a primeira vez em que
a lemos.
SERVIÇO: TODO MUNDO QUER VER O MORTO,
DE NATÁLIA ZUCCALA. EDITORA PATUÁ.
152 PÁGS. R$ 38, 00.
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Quase Cinquenta Tons de Cinza.

A comédia, uma adaptação do polêmico livro 50 Tons de
Cinza, será apresentada sábado, às 21 horas, no Teatro Procópio Ferreira, em Guarujá. O espetáculo teatral, de
Vitor Branco, traz uma releitura do clássico de E.L. James, com produção da VB Produções. Em cartaz há três anos
na Capital, a peça chega à região com os atores Vitor Branco (novelas A Próxima Vítima e Perigosas Peruas ) ,
Bruna Andrade e Wanderlei Grillo (ex- Malhação), que ainda faz um stand-up de abertura. As coreografias são
de Edinei Annanias. Ingressos a partir de R$ 25,00 (meia, antecipado). O teatro fica na Av. Dom Pedro I, 340.
DIVULGAÇÃO

